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Qüestions a tenir en compte

Totes les escoles públiques són de qualitat, amb 
projectes interessants i amb persones que hi  treballen per 
oferir la millor qualitat educativa possible. Qualsevol escola 
pública del districte de Gràcia on vagi la vostra filla o fill, serà 
una magnífica elecció.

Un cop la vostra filla o fill entri a P3, us animem a implicar-vos 
a l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) per tal de participar 
activament en la vida escolar i contribuir a millorar el centre.

Escollir escola pública és un compromís amb un model educa-
tiu de respecte a la diversitat i de lluita pels drets fonamentals 
de tots infants.

Consells pràctics

Els centres organitzen jornades de portes obertes. Recoma-
nem que aneu a veure escoles de proximitat al vostre domicili, 
també les que no són les més populars en “les converses de 
parc”, perquè sovint aquest primer contacte és una oportunitat 
per trencar prejudicis que poc tenen a veure amb la realitat. A la 
web del Consorci d’Educació de Barcelona podeu trobar la llista 
amb els, com a mínim, 12 centres on compteu amb la màxima 
puntuació per proximitat.

RECORDEU

Heu d’omplir un únic full de sol·licitud per cada filla o fill, i 
entregar-lo en un únic centre, habitualment en el que heu 
seleccionat en primer lloc.

LLISTAT DE CENTRES I ORDRE DE 
PREFERÈNCIES

Al formulari apareix un espai per incloure 10 centres 
endreçats per ordre de preferència. De totes maneres, 
posar el màxim de centres a la sol·licitud de preinscripció 

no augmenta les possibilitats d’obtenir plaça, ja que el 
mètode d’assignació és el següent:

Si l’escola que heu indicat com a primera opció rep més sol·lici-
tuds que les places que ofereix, el Consorci assignarà aquestes 
places segons els punts obtinguts a les sol·licituds.

Si en el sorteig quedeu fora de la primera opció, us assignaran 
una de les places que quedin lliures en el segon centre escollit.

Si aquest segon centre també hagués omplert totes les places 
que oferia, seguiria el procediment amb el tercer de la vostra 
llista i, així, successivament.

Tot i així, no hi ha cap escola a Gràcia que en els darrers 
anys no hagi omplert l’oferta de places en tercera opció, per 
tant, la resta de la llista no té utilitat real.
Per tot plegat, us recomanem:

Que escolliu una escola pública de proximitat i la poseu 
com a primera opció.

Que busqueu, per a la segona i tercera opció, una altra 
escola pública que tradicionalment no tingui tanta demanda 
com a primera opció.

Si realment aposteu per una escola pública, absteniu-vos de 
posar-hi cap escola concertada per evitar cap assignació no 
desitjada.

ASSIGNACIONS

Cap a finals de curs es publica la llista definitiva dels 
centres adjudicats. Les famílies que vulguin presentar alguna 
reclamació davant el Consorci, pel procediment viscut o la 
plaça obtinguda, poden fer-ho durant els tres dies següents.

Si la plaça assignada d’ofici no és pública i de proximitat, poseu 
una reclamació al Consorci d’Educació.

Si després de la reclamació seguiu en la mateixa situació, no 
dubteu i rebutgeu l’assignació que us han imposat.

Podeu contactar amb altres famílies a través de les AFA de les 
escoles públiques de Gràcia o de la coordinadora d’AFA.

La millor escola 
per a un infant 
és la pública 
i de proximitat!


